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Cá tra nuôi trong ao nước tĩnh, ít thay nước cho hệ số chuyển biến thức ăn (FCR) 

thấp, cá ít bệnh, tỉ lệ sống cao nhưng thịt dễ bị vàng.  Cá tra xuất khẩu tại ĐBSCL ngày 

càng khẳng định thế mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu về chất lượng, phẩm chất thịt cá cũng ngày 

một cao. Do đó người nuôi cá tra gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra chất lượng tốt đáp 

ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay, cá tra thịt trắng có giá bán cao hơn cá tra thịt 

vàng từ 3.000 – 4.000 đồng/kg. Vì vậy, để giúp bà con nuôi cá tra có thể kiểm soát tốt hơn 

qui trình nuôi nhằm tạo ra sản phẩm cá tra thịt trắng, đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất 

khẩu, chúng tôi xin chia sẻ với người nuôi cá một số kinh nghiệm sau đây. 

Hiện nay, việc nuôi cá tra bằng thức ăn hỗn hợp giúp cho khẩu phần ăn của cá tra 

được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng của cá tra cũng như tạo nên sức 

kháng bệnh tốt và chỉ số phi lê cao. Trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn hỗn hợp khác 

nhau nhưng bà con chăn nuôi nên lựa chọn những sản phẩm của các công ty lớn và các 

thương hiệu mạnh.  

Bà con nuôi cá tra có thể bổ sung thêm các sản phẩm có chứa các loại cao thảo mộc 

giúp giải độc gan, thông mật, cải thiện màu sắc thịt cá như: MP - HEPATOL, MP – 

PHOSGATIC, MP – BOGATIC, MP - SAMOL để giúp cá có thịt trắng đẹp. 

Bên cạnh đó bổ sung men tiêu hóa để giúp cho tiêu hóa tốt thức ăn, giảm lượng thức 

ăn dư thừa và giảm dơ nước ao nuôi: các dòng men vi sinh sống như MP- SAZYME, MP – 

LACTOZYME, MP – BIOZYME đặc biệt sản phẩm MP – MAXZINE có chứa men tiêu 

hóa và các hoạt chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera giúp ức chế nhóm Protozoa và tăng 

cường sự phát triển vi nhung trong ống ruột, cải thiện quá trình hấp thu dưỡng chất tốt hơn, 

giảm FCR.   

Để giảm dơ nước ao nuôi, hấp thu tốt khí độc trong ao, trong những tháng thứ 2 trở 

đi nên sử dụng thêm chế phẩm sinh học phân hủy chất hữu cơ như SOTIBAC hoặc MPT, 

kết hợp với sản phẩm MP- YUCA giúp cải thiện chất lượng nước được tốt hơn, giảm các 

khí độc như NH3, H2S được xem như là yếu tố góp phần làm thịt cá tra bị vàng.. Trong quá 

trình nuôi, cải thiện tăng trưởng nhanh, rút ngăn thời gian nuôi nên bổ sung các dưỡng chất 

hoàn thiện như MP – ABUMIN hoặc MP – BEST PLUS giúp cá mau lớn khỏa mạnh. 
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